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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης με βάση τις εξουσίες που του 
παρέχονται από το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΚΟΠΕ και έχοντας υπόψη τους 
Κανονισμούς των FIVB και CEV όπως και τους Διεθνείς Κανονισμούς Παιδιάς, προκηρύσσει για την 
αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 τον αγώνα  ΟΠΑΠ  SUPER CUP αντρών ( Πρωταθλητής Vs 
Κυπελλούχου ) με την ονομασία «Ουράνιος Ιωαννίδης» μετά από απόφαση του ΔΣ της ΚΟΠΕ τον 
Φεβρουάριο 2020. Δεν θα διεξαχθεί αγώνας SUPER CUP γυναικών Α’ κατηγορίας και αντί του αγώνα 
γυναικών θα διεξαχθεί τουρνουά γυναικών με την ονομασία «Ουράνιος Ιωαννίδης».                    

 
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
 α. Η συμμετοχή στην διοργάνωση είναι υποχρεωτική και σωματείο ή τμήμα του το οποίο χωρίς 

 την προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας δεν προσέρχεται να 
 αγωνιστεί ή αποχωρεί από τον αγώνα πριν την κανονική λήξη του παραπέμπεται στην 
 Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία υποχρεωτικά του επιβάλλει την πιο κάτω ποινή : 

   
  Μηδενισμό στον αγώνα, καταβολή των εξόδων διαιτησίας του αγώνα, χρηματικό πρόστιμο             
  € 2.000,00 και αφαίρεση 2 βαθμών από την βαθμολογία της διοργάνωσης πρωταθλήματος 
  στην οποία θα συμμετέχει την περίοδο 2022 – 2023. 

 
 β. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πρωταθλήτριες και κυπελλούχες ομάδες Α’ κατηγορίας      
  αντρών της αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021 ενώ στη περίπτωση που η πρωταθλήτρια  
                       ομάδα είναι ταυτόχρονα και κυπελλούχος ο αγώνας διεξάγεται μεταξύ αυτής και της 
                       φιναλίστριας του κυπέλλου.  
 
 γ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια των δύο ομάδων μετά από έγκριση του 
  Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ δεν συμμετέχει στον αγώνα, νικήτρια ανακηρύσσεται   
  χωρίς αγώνα η αντίπαλη ομάδα. 

 
2. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ   
 
 α. Στον αγώνα αντρών δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία ΟΜΟΝΟΙΑ και 
                        E.N.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ.  
 

β. Στο τουρνουά γυναικών δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία που τερμάτισαν στις 
τέσσερις ( 4 ) πρώτες θέσεις της τελικής κατάταξης της περιόδου 2020-2021: ΑΕΛ, 
ΑΠΟΛΛΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ και ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ. Θα διεξαχθεί σε 2 αγωνιστικές 
ημερομηνίες. Θα κληρωθούν τα δύο ζευγάρια της πρώτης ημέρας και οι νικήτριες ομάδες θα 
διαγωνιστούν στον τελικό αγώνα της δεύτερης ημέρας. Οι ηττημένες ομάδες αποκλείονται 
της διοργάνωσης. 

 
γ. Τα πιο πάνω σωματεία συμφωνούν με όλους τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας 
 Προκήρυξης, των Εσωτερικών Κανονισμών και του Καταστατικού της ΚΟΠΕ, δηλώνουν δε 
 ανέκκλητα ότι δεσμεύονται πλήρως από αυτούς. Συμφωνούν επίσης ότι κάθε παράβαση των 
 πιο πάνω αποτελεί παράπτωμα και το υπαίτιο σωματείο παραπέμπεται ενώπιον της 
 Δικαστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας.  
 
δ. Τα πιο πάνω σωματεία δεσμεύονται και συμφωνούν επίσης ότι θα σέβονται το Φίλαθλο 
 Πνεύμα και το Τίμιο Παιχνίδι – Fair Play σ’ όλες τους τις μορφές και θα λαμβάνουν μέρος στη 
 διοργάνωση πάντα με την καλύτερη και πιο δυνατή τους ομάδα. 
 
ε.         Τα σωματεία με τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα συμφωνούν και αποδέχονται όλους  

τους όρους του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της ΚΟΠΕ και τις εκάστοτε κατά καιρούς 
τροποποιήσεις του και δεσμεύονται ότι θα το εφαρμόζουν. 

 
στ. Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΚΟΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
  Ειδικής προκήρυξης, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ στον σύνδεσμο:  
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       https://new.volleyball.org.cy/wp-content/uploads/docs/202122/protokolo_ygias.pdf                
 
  και η οποιαδήποτε παράβαση/παραβίαση/μη τήρησή του αποτελεί παράβαση των όρων της 

παρούσας προκήρυξης και ο υπαίτιος θα παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ.  
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Super Cup αντρών     : ΟΜΟΝΟΙΑ – Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Παρασκευή 15.10.2021  
Super Cup γυναικών : Δεν θα διεξαχθεί 
Τουρνουά γυναικών    : 12.10.2021 και 14.10.2021 

 
4. ΓΗΠΕΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Super Cup αντρών     : ΟΜΟΝΟΙΑ – Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Αίθουσα Κίτιον στις 20:00  
Τουρνουά γυναικών : 1ος αγώνας (12.10.2021) – Αίθουσα Κίτιον στις 17:00 
     2ος αγώνας (12.10.2021) – Αίθουσα Κίτιον στις 20:00 
     Τελικός αγώνας (14.10.2021) – Αίθουσα Κίτιον στις 20:00 

 
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  

 
Οι αγώνες θα είναι μονοί και θα κρίνονται στα 3 νικηφόρα σετ. Τα σετ θα κρίνονται στους 25 
πόντους με απαραίτητη διαφορά 2 πόντων χωρίς όριο ( πχ 30 – 28 ) ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας 
2 – 2 σετ το αποφασιστικό πέμπτο σετ θα κρίνεται στους 15 πόντους με απαραίτητη διαφορά 2 
πόντων χωρίς όριο ( π.χ. 20 – 18 ).  
 

6. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες MIKASA V200W 
 
7. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ  
 

Σε κάθε αγώνα η ομάδα αποτελείται από τα πιο κάτω άτομα τα οποία και αναγράφονται στο Φύλλο 
Αγώνα : 
 
α. Από δεκατέσσερεις ( 14 ) το μέγιστο αθλητές όπως πιο κάτω :  
 

1. Αν εγγράψει μέχρι 11 αθλητές τότε μπορεί να έχει μέχρι 1 libero 
2. Αν εγγράψει 12 αθλητές τότε μπορεί να έχει μέχρι 2 libero    
3. Αν εγγράψει 13 ή 14 αθλητές τότε υποχρεωτικά πρέπει να έχει 2 libero  
 
O τρόπος δήλωσης των παικτών libero και οι ειδικοί κανονισμοί που αφορούν την λειτουργία 
τους καθορίζονται στους Διεθνείς Κανονισμούς. 

 
β. Από το προπονητικό προσωπικό που αποτελείται από τον προπονητή και μέχρι δύο ( 2 ) το 
 μέγιστο βοηθούς προπονητές. 
 

 γ. Από τον team manager που πρέπει να έχει μαζί του την σχετική διαπίστευση της ΚΟΠΕ και 
  ο οποίος υπόκειται σε όλους τους πειθαρχικούς κανονισμούς ( κάρτα, αποβολή κλπ ) όπως 
  τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ο team manager μπορεί να δηλώνεται μόνο όταν κάποια των 
  θέσεων των βοηθών προπονητών ( μία ή και οι δύο ) παραμένει κενή.  

 
δ. Από το ιατρικό προσωπικό που αποτελείται από τον γιατρό και τον φυσιοθεραπευτή.   

 
 ε. Από τον φροντιστή που πρέπει να έχει μαζί του την σχετική διαπίστευση της ΚΟΠΕ και ο 
  οποίος υπόκειται σε όλους τους πειθαρχικούς κανονισμούς ( κάρτα, αποβολή κλπ ) όπως τα 
  υπόλοιπα μέλη της ομάδας.   
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8. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  
 

α. Για να δικαιούται κάποιος αθλητής να λάβει μέρος σε αγώνα ( αναγραφή στο φύλλο αγώνα ή 
 και συμμετοχή σ’ αυτόν ) πρέπει να παρουσιάσει πριν την έναρξή του έγκυρο πρωτότυπο 
 Δελτίο Ταυτότητας της ΚΟΠΕ ή οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη από την ΚΟΠΕ Bεβαίωση    
 ( ατομική ή ομαδική ) με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη υπέρ του αθλητή έγκυρου 
 Δελτίου Ταυτότητας. 

 
β. Το Δελτίο Ταυτότητας ή η Βεβαίωση της ΚΟΠΕ πρέπει να παρουσιάζονται στην γραμματεία 
 του αγώνα πριν την έναρξή του ενώ αθλητής που δεν προσκομίζει είτε το Δελτίο Ταυτότητας 
 είτε την Βεβαίωση αποκλείεται του αγώνα, απαγορεύεται η αναγραφή του στο φύλλο αγώνα 
 και πιθανή συμμετοχή του σε αυτόν είναι αντικανονική. 

 
γ. Ο έλεγχος των δελτίων ταυτότητας ή των βεβαιώσεων γίνεται από τον Α’ Διαιτητή πριν την 
 έναρξη του αγώνα και οι αρχηγοί των ομάδων έχουν δικαίωμα να τα ζητήσουν για έλεγχο. 

 
δ. Σε περίπτωση που όσον αφορά την ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή ενός αθλητή ήθελε 
 γίνει ένσταση πλαστοπροσωπίας, ο διαιτητής οφείλει αφού αναγράψει το ονοματεπώνυμο 
 του αθλητή, να πάρει απ’ αυτόν ενυπόγραφη δήλωση της διεύθυνσης διαμονής και του 
 αριθμού πολιτικής ταυτότητας του. 
ε. Σε όλη την διάρκεια του αγώνα τα Δελτία Ταυτότητας ή οι Βεβαιώσεις μένουν κάτω από τον 
 έλεγχο της γραμματείας και επιστρέφονται στην ομάδα μετά τη λήξη του ενώ δεν 
 επιστρέφεται Δελτίο Ταυτότητας αθλητή ή Βεβαίωση όταν :  

 
 1. Υποβληθεί ένσταση αναφορικά με την ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή  του. 

 
 2. Αναγραφεί από τον διαιτητή στο φύλλο αγώνα μετά από αποβολή του από ολόκληρο 

 τον αγώνα. 
 
 στ.      Στην περίπτωση που αθλητής ο οποίος για οποιαδήποτε αιτία δεν δικαιούται να αγωνιστεί 
  σε κάποιο αγώνα, έχει στα χέρια του έγκυρο Δελτίο Ταυτότητας ή Βεβαίωση της ΚΟΠΕ και 
  λαμβάνει μέρος σε αυτόν, η συμμετοχή του είναι αντικανονική και το αντίπαλο σωματείο   
  δικαιούται να υποβάλει ένσταση. 
 
 ζ. Νοείται ότι η Βεβαίωση δεν αντικαθιστά τα πρωτότυπα δελτία ταυτότητας τα οποία όποιος 
  επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιεί προσκομίζοντάς τα στη γραμματεία πριν την έναρξη του 
  αγώνα.  
 
9. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ   
 

α. Για να δικαιούται κάποιος να δηλώνεται ως προπονητής ( πρώτος ή βοηθός ) σε αγώνα  των 
 επίσημων διοργανώσεων της ΚΟΠΕ, να γράφεται στο Φύλλο Αγώνα και να βρίσκεται στον 
 πάγκο της ομάδας πρέπει απαραίτητα να έχει εγγραφεί στο μητρώο προπονητών της ΚΟΠΕ 
 και να κατέχει έγκυρη ταυτότητα προπονητή που εκδίδεται από την τελευταία. 

 
β. Οι ομάδες οφείλουν να υποβάλουν έγκαιρα στην ΚΟΠΕ τα ονόματα των προπονητών τους 
 και η τελευταία αφού διαπιστώσει αν αυτοί έχουν τα απαραίτητα προσόντα, θα εκδίδει για 
 κάθε ένα την ειδική Διαπίστευση ή και την ομαδική « Βεβαίωση προπονητικής ομάδας » με 
 την οποία θα πιστοποιείται η ύπαρξη υπέρ του προπονητή έγκυρης Διαπίστευσης. 

 
 γ. Πριν την έναρξη του αγώνα ο Α’ διαιτητής θα ελέγχει τις Διαπιστεύσεις ή Βεβαιώσεις και θα 

 αποφασίζει για την εγγραφή των προπονητών στο Φύλλο Αγώνα αφού όποιος δεν καταθέτει 
 έγκυρη Διαπίστευση ή Βεβαίωση δεν μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτό και να παραμείνει στον 
 πάγκο της ομάδας του ή στον αγωνιστικό χώρο ενώ τέτοια  παρουσία αποτελεί παράβαση. 

 
 δ. Ο Α’ διαιτητής οφείλει να ζητήσει την απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο προπονητή 
  που δεν παρουσιάζει έγκυρη Διαπίστευση ή Βεβαίωση και σε περίπτωση που ο τελευταίος 
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  αρνείται να αποχωρήσει ο αγώνας δεν αρχίζει ή διακόπτεται και τόσο η ομάδα του όσο και ο  



  ίδιος παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή η οποία υποχρεωτικά επιβάλλει στην ομάδα 
  ποινή μηδενισμού στον αγώνα ενώ η ποινή του προπονητή αφήνεται στην διακριτική της 
  ευχέρεια. 
 
  ε. Ομοίως σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο έχει τελεστεί αγώνας με προπονητή που 
  δεν είχε παρουσιάσει έγκυρη Διαπίστευση ή Βεβαίωση, η παρουσία του ήταν αντικανονική 
  και τόσο η ομάδα του όσο και ο ίδιος παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή η οποία     
  υποχρεωτικά επιβάλλει στην ομάδα ποινή μηδενισμού στον αγώνα ενώ η ποινή του         
  προπονητή αφήνεται στην διακριτική της ευχέρεια. 
 

         στ.      Για να μπορέσει κάποιος να δηλώνεται ως πρώτος προπονητής σε ομάδα Α’ κατηγορίας  
         αντρών ή γυναικών πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή volleyball 
       τουλάχιστον μέσου ( Β ) επιπέδου ενώ για να δηλώνεται ως βοηθός προπονητής σε ομάδα  

  Α’ κατηγορίας αντρών ή γυναικών πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχος διπλώματος          
  προπονητή volleyball τουλάχιστον βασικού ( Γ ) επιπέδου.  
 
 ζ. Σε όλη την διάρκεια των αγώνων οι προπονητές οφείλουν να έχουν αναρτημένες σε εμφανές 
  σημείο τις Διαπιστεύσεις ( εάν αγωνίζονται με αυτές και όχι με ομαδική Βεβαίωση ) ενώ σε 
  περίπτωση μη τήρησης της διάταξης αυτής και μετά από αναφορά του διαιτητή στο φύλλο 
  αγώνα ο υπαίτιος παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή όπου εάν κριθεί ένοχος τιμωρείται 
  με χρηματική ποινή € 250,00. 
 
 η. Νοείται ότι η Βεβαίωση δεν αντικαθιστά τις πρωτότυπες Διαπιστεύσεις τις οποίες όποιος   
  επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιεί προσκομίζοντάς τις στη γραμματεία πριν την έναρξη του 
  αγώνα. 
 
10. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  
 
 Με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 πιο πάνω οι πιο κάτω ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε 
 περιπτώσεις αναπλήρωσης του Α’ προπονητή της ομάδας : 
 
 α. Αποβολή Α’ προπονητή από αγώνα  
 
  Για το υπόλοιπο του αγώνα καθήκοντα Α’ προπονητή μπορεί να εκτελεί ο εγγεγραμμένος                    
  στο φύλλο αγώνα βοηθός προπονητής ανεξάρτητα από το επίπεδο του.   
 
 β. Απόλυση, απομάκρυνση ή αντικατάσταση του Α’ προπονητή  
 
  Καθήκοντα Α’ προπονητή μπορεί να εκτελεί ο ήδη δηλωμένος βοηθός προπονητής της      
  ομάδας ( ανεξάρτητα από το επίπεδο του ) και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ( 15 ) το    
  μέγιστο ημερών αρχής γενομένης από την ημέρα του πρώτου επίσημου αγώνα της ομάδας 
  που ακολουθεί την απόλυση, απομάκρυνση κλπ.   
   
 γ. Τιμωρία του Α’ προπονητή με αποβολή από τους αγωνιστικούς χώρους 
 
  Για το διάστημα της τιμωρίας καθήκοντα Α’ προπονητή μπορεί να εκτελεί ο ήδη δηλωμένος 
  βοηθός προπονητής της ομάδας ανεξάρτητα από το επίπεδο του.   
 
11. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  

α. Πέραν των ατόμων που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα και βρίσκονται στον πάγκο, κάθε 
 ομάδα μπορεί να έχει εντός του αγωνιστικού χώρου μέχρι δύο το μέγιστο άτομα τα οποία θα 
 εκτελούν καθήκοντα στατιστικής υπηρεσίας για την ομάδα.  
 

 β. Η διοργανώτρια αρχή υποχρεούται να εξασφαλίζει σε κατάλληλη και ασφαλή θέση τα       
  απαραίτητα μέσα ( τραπέζι, καρέκλες, ηλεκτρική παροχή κλπ ) για τα άτομα της στατιστικής 
  ομάδας κάθε σωματείου.  
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γ. Κάθε ομάδα υποχρεούται πριν την έναρξη κάθε σετ να συμπληρώνει και καταθέτει στο Β’ 
 διαιτητή δύο ( 2 ) δελτία θέσεων με τις θέσεις των αθλητών της στο συγκεκριμένο σετ, τα 
 οποία αφού ελεγχθούν από το διαιτητή το μεν ένα θα παραμένει στη γραμματεία το δε 
 δεύτερο θα παραλαμβάνεται από την αντίπαλη ομάδα για την στατιστική της ομάδα. 

      
12. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 
 

α. Για να δικαιούται κάποιο άτομο ( πέραν των αθλητών ) να λάβει μέρος σε αγώνα ( αναγραφή 
 στο φύλλο αγώνα, παραμονή στον πάγκο ομάδας ή συμμετοχή στην στατιστική υπηρεσία 
 της ομάδας ), πρέπει να παρουσιάσει πριν την έναρξή του έγκυρη πρωτότυπη Διαπίστευση 
 της ΚΟΠΕ ή οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη από την ΚΟΠΕ Βεβαίωση ( ατομική ή ομαδική ) 
 με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη υπέρ του ατόμου έγκυρης Διαπίστευσης. 

 
β. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να φέρουν και παρουσιάζουν στον Α’ διαιτητή τις Διαπιστεύσεις ή 
 Βεβαιώσεις αφού τότε μόνο θα επιτρέπεται η αναγραφή τους στο φύλλο αγώνα, η παρουσία 
 τους στον πάγκο της ομάδας ή στον  αγωνιστικό χώρο.  

 
γ. Τα σωματεία οφείλουν να εξασφαλίσουν από την ΚΟΠΕ, υποβάλλοντας τα απαραίτητα 
 δικαιολογητικά, τις ειδικές Διαπιστεύσεις ή Βεβαιώσεις για τα πιο πάνω άτομα ( προπονητές, 
 team manager, γιατρός, φυσιοθεραπευτής, φροντιστής και μέλη στατιστικής υπηρεσίας ). 
 
δ. Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω διατάξεων το υπαίτιο σωματείο μετά από αναφορά 
 του διαιτητή στο φύλλο αγώνα παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ όπου εάν 
 κριθεί ένοχο τιμωρείται με χρηματική ποινή € 250,00. 
 

  ε. Νοείται ότι η ομαδική Βεβαίωση για τα πέραν των αθλητών άτομα δεν αντικαθιστά τις        
   πρωτότυπες Διαπιστεύσεις τις οποίες όποιος επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιεί.  

 
13. ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 
 

Στον αγώνα αντρών η ΟΜΟΝΟΙΑ θα αγωνιστεί με άσπρη στολή και η Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ με 
βυσσινί στολή. 
Στο τουρνουά γυναικών μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων οι ομάδες ΑΕΛ, ΑΠΟΛΛΩΝ, 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. και ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ θα πρέπει να δηλώσουν τις στολές με τις οποίες θα 
διαγωνιστούν. 

 
14. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΩΝ   

 
 Η ενδυμασία των μελών της ομάδας πρέπει να συνάδει με τα εξής είτε αυτά βρίσκονται στον 
 αγωνιστικό χώρο, είτε στον πάγκο : 
 

α. Ο αθλητικός εξοπλισμός ( στολή αθλητών, στολή libero, αρίθμηση στολών κλπ ) των 
 αθλητών πρέπει να συνάδει τις διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών Παιδιάς. Ειδικότερα η 
 αρίθμηση των στολών των αθλητών μπορεί να περιλαμβάνει τους αριθμούς 1 μέχρι 18.   
 
β. Οι αγωνιστικές στολές των αθλητών ( με εξαίρεση αυτή του libero ) πρέπει να είναι 
 ομοιόμορφες και οι αθλητές να τοποθετούν τις φανέλες τους μέσα στα παντελονάκια. 
 
γ. Ομοίως όλα τα υπόλοιπα είδη ένδυσης των αθλητών ( φόρμες, σακάκια κλπ ) πρέπει να 
 είναι ομοιόμορφα. 
 

 δ. Η ενδυμασία των υπολοίπων μελών του πάγκου πέραν των αθλητών, μπορεί να είναι       
  αθλητική ( αθλητικές φόρμες, φανέλα τύπου polo, αθλητικό σακάκι και αθλητικά παπούτσια ) 
  ή πολιτική ( επίσημο σακάκι, πουκάμισο και επίσημο παντελόνι ). 
   
 ε. Τα άτομα του προπονητικού και ιατρικού προσωπικού της ομάδας πρέπει να φορούν       
  ομοιόμορφη στολή εκτός της περίπτωσης που χρησιμοποιείται η πολιτική ενδυμασία οπότε 
  ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας μπορεί να φορά την αθλητική στολή της ομάδας ( στολή   
  προπόνησης και φανέλα τύπου πόλο ). 
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 στ. Κατ΄ εξαίρεση της παραγράφου ε πιο πάνω ο γιατρός της ομάδας μπορεί να φορά            
  οποιαδήποτε στολή επιθυμεί επίσημη ή αθλητική.  

    
 Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω το υπαίτιο σωματείο ή και άτομο μετά  από αναφορά του 
 διαιτητή στο φύλλο αγώνα παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή όπου εάν κριθεί ένοχο τιμωρείται 
 με χρηματική ποινή € 250,00. 

 
 Σε συνέχεια των πιο πάνω η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σας πληροφορεί ότι : 
 
 α. Η χρησιμοποίηση εσωτερικής φανέλας με μακρύ μανίκι ( πχ θερμαντική φανέλα ) επιτρέπετε 
  νοουμένου ότι αυτή είναι του ιδίου χρώματος με την αγωνιστική φανέλα της ομάδας. 
 
 β.  Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν όλοι οι αθλητές εσωτερική φανέλα. 
 
 γ.  Στην περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατη η ταύτιση του χρωματισμού της αγωνιστικής 
  φανέλας με την εσωτερική η τελευταία πρέπει να είναι μαύρη ή σκούρου μπλε χρώματος. 
  Στην περίπτωση αυτή η εσωτερική φανέλα πρέπει να είναι του ιδίου χρώματος για όλους 
  τους αθλητές που θα την χρησιμοποιούν. 
 
15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 α.  Η διοργανώτρια αρχή θα καλύψει τα έξοδα διεξαγωγής των αγώνων όπως έξοδα διαιτησίας 
  και έξοδα χρήσης γηπέδων. 
 

β. Η τιμή του εισιτηρίου εισόδου κάθε αγώνα είναι € 5,00 και η διαχείριση των εισπράξεων θα 
 γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ όπως και ο καταμερισμός των πιθανών 
 εσόδων σε περίπτωση τηλεοπτικής κάλυψης.  

 
 γ. Στους αγώνες δικαιούνται ελεύθερης εισόδου :  

 
     1. Οι κάτοχοι δελτίων ελεύθερης εισόδου των ΚΟΠΕ, ΚΟΑ και ΚΟΕ. 

  2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ και των οργάνων αυτού.    
  3. Τα μέλη των ΣΔΠΣΠΚ και ΣΥΚΥΠΠΕ με επίδειξη της ταυτότητας που εκδίδει η ΚΟΠΕ    

     4. Η αγωνόδικη επιτροπή του αγώνα ( γυμνασίαρχος, παρατηρητής, διαιτητές, κλπ ). 
     5. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των διαγωνιζομένων σωματείων.  
     6. Ο γιατρός του αγώνα. 

  7. Οι αθλητές και συνοδοί κάθε ομάδας που αναφέρονται στο φύλλο  αγώνα. 
 8. Οι υπεύθυνοι οργάνωσης του αγώνα ( moppers, ball boys κλπ ) 
 9. Οι ομοσπονδιακοί προπονητές  
 

16. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ   
 

 Σε περίπτωση επιβολής από την Δικαστική Επιτροπή της ποινής της διεξαγωγής αγώνα 
 κεκλεισμένων  των θυρών δικαίωμα εισόδου στην αίθουσα του αγώνα θα έχουν οι : 
 
 28 Αθλητές/τριες (14 ανά ομάδα) * 
 12 άτομα Προπονητικό τιμ (6 ανά ομάδα – Προπονητής, 2 βοηθοί, ιατρός, φυσιοθεραπευτής, 
                                                        φροντιστής) * 
 2   Διατητές αγώνα 
 2   Επόπτες αγώνα  (για αγώνες Α΄ Κατηγορίας μόνο) 
 2   Σημειωτές αγώνα 
 1   Ιατρός αγώνα 
 1   Γυμνασίαρχος αγώνα 
 2   Στατιστικολόγοι (1 κάθε ομάδα) * 
 3   ball boys/girls  
 2   Υπεύθυνοι αποστολών ομάδας (1 από κάθε ομάδα) 
 1   Παρατηρητής αγώνα 

1 Παρατηρητής διαιτησίας 
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 3   Εκπρόσωποι ΚΟΠΕ (Πρόεδρος – Γενικός Γραμματέας, Πρόεδρος Επ.Πρωταθληματων/ΔΣ)* 
 2   Προσωπικό ΚΟΠΕ (Γενικός Διευθυντής, Λειτουργοί ΚΟΠΕ) 
 2   Πρόεδροι των διαγωνιζομένων σωματείων ** 
 10 Από 5 μέλη του ΔΣ των διαγωνιζομένων σωματείων ** 
 1   Εκπρόσωπος τύπου ΚΟΠΕ * 

1 Εγκεκριμένος φωτογράφος ΚΟΠΕ *  
 5   Τηλεοπτικό συνεργείο – Χειριστές κάμερας (σε περίπτωση τηλεοπτικής μετάδοσης) * 

2 Σχολιαστές τηλεοπτικού αγώνα (σε περίπτωση τηλεοπτικής μετάδοσης) * 
 1    Υπεύθυνος ασφαλείας αγώνα 

1 Εγκεκριμένος επιτηρητής αγώνα 
1    Υπεύθυνος Υγειονομικού πρωτοκόλλου 
1    Λειτουργός γηπέδου 
 
*Οι πιο πάνω θέσεις δεν αναπληρούνται σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε από τους 
δηλωθέντες. 
 
** Να ευρίσκονται ΜΟΝΟ στην κερκίδα  
 
Υπεύθυνο για την εφαρμογή και τήρηση των πιο πάνω είναι το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο σε 
περίπτωση παραβάσεων θα παραπέμπεται στη δικαστική επιτροπή. 
  

17. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

 
Η ΚΟΠΕ σε συνεννόηση με τα διαγωνιζόμενα σωματεία και την Αστυνομία θα καθορίσει τις 
λεπτομέρειες παρακολούθησης των αγώνων από οπαδούς των ομάδων ( αριθμός οπαδών, 
διάθεση εισιτηρίων, τοποθέτηση στο γήπεδο κλπ ). 
 
Κατά τη διάρκεια της προπώλησης ή πώλησης εισιτηρίων ο φίλαθλος υποχρεούται να επιδυκνύει 
την κάρτα φιλάθλου όπως και κατά την είσοδό του στην αίθουσα, σύμφωνα με τον νόμο Ο περί της 
Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008 ( 48(Ι)/2008 ) 

 
18.      ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ – ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΗΣΗ 
 
 α. Η ΚΟΠΕ έρχεται σε συμφωνία για τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων που διεξάγονται υπό την 

 αιγίδα της λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων σωματείων. 
 
 β. Τα σωματεία εκχωρούν τα δικαιώματα διαπραγμάτευσης, διαβούλευσης ή συνομολόγησης 

 συμφωνιών με οποιοδήποτε τρίτο για τηλεοπτική κάλυψη ( ζωντανή, μαγνητοσκοπημένη ή 
 και στιγμιότυπων ) των αγώνων τους οι οποίοι διεξάγονται στα πλαίσια των επίσημων 
 διοργανώσεων της ΚΟΠΕ στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης η οποία και θα  

ενεργεί εκ μέρους των σωματείων μελών της. 
 
  Νοείται ότι σε περίπτωση που σωματείο επιθυμεί να καλύψει τηλεοπτικά εντός έδρας αγώνα 

 ή αγώνες του με δική του τηλεοπτική παραγωγή αυτό επιτρέπεται νοουμένου ότι το 
 σωματείο θα  έχει ειδοποιήσει για τούτο την ΚΟΠΕ έγκαιρα και σε διάστημα όχι μικρότερο 
 των 30 ημερών από την μέρα τέλεσης του αγώνα ο οποίος θα καλυφθεί τηλεοπτικά.          

 
 γ. Κανένα σωματείο μπορεί να αρνηθεί την τηλεοπτική κάλυψη αγώνα του όταν αυτό έχει 

 ειδοποιηθεί γραπτώς από την ΚΟΠΕ για την μέρα και ώρα της μετάδοσης τουλάχιστον πέντε 
 μέρες πριν. 

 
 δ. Σωματείο το οποίο δεν συναινεί στην τηλεοπτική κάλυψη αγώνα ή αγώνων του υποπίπτει σε 

 παράπτωμα και παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ ενώ ταυτόχρονα το 
 Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να αποκλείσει το εν λόγω σωματείο από 
 μελλοντικές τηλεοπτικές καλύψεις. 
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 ε.  1. Η βιντεογράφηση από σωματείο για σκοπούς κατασκοπείας οποιουδήποτε επίσημου 
  αγώνα όλων των διοργανώσεων της ΚΟΠΕ επιτρέπεται. 

 
 2. Το άτομο που θα βιντεογραφήσει τον αγώνα πρέπει απαραίτητα κατά την 

 προσέλευσή του να δηλώσει στο γηπεδούχο σωματείο το όνομά του, τον αριθμό της 
 πολιτικής του ταυτότητας και το σωματείο για το οποίο ενεργεί. 

 
 3. Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στην παράγραφο β πιο πάνω τηρούνται κανένα 

 σωματείο δικαιούται ή / και μπορεί να απαγορεύσει ή / και εμποδίσει την 
 βιντεογράφηση αγώνα. 

 
 4. Η με οποιοδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση του αποτελέσματος της 

 βιντεογράφησης ρητά απαγορεύεται. 
 
 5. Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω το υπαίτιο σωματείο  παραπέμπεται στη 

 Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ. 
 
19. YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 
           Τα διαγωνιζόμενα σωματεία είναι υποχρεωμένα : 
 

1. Nα δώσουν στο σημειωτή τα ονόματα των αθλητών που θα αγωνιστούν, τα δελτία αθλητικής 
ταυτότητας ή τις σχετικές βεβαιώσεις της ΚΟΠΕ, τα δελτία υγείας, τα safe pass των αθλητών 
και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση του φύλλου αγώνα, 
τουλάχιστον σαρανταπέντε ( 45 ) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.         

 
2.  Να παρατάξουν την ώρα έναρξης του αγώνα στο γήπεδο έτοιμους να αγωνιστούν 

τουλάχιστον έξι ( 6 ) αθλητές.  
 

3. Ομάδα που δεν διαθέτει κατά την ώρα έναρξης του αγώνα τουλάχιστον του έξι ( 6 ) παίκτες 
έτοιμους να αγωνιστούν, δικαιούται δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα 
 νοουμένου ότι έχει ήδη ειδοποιήσει τους διαιτητές του αγώνα για την καθυστερημένη         
 προσέλευσή της. 

 
4.  Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε ( 15 ) λεπτών εάν η ομάδα εξακολουθεί να παρατάσσει 

 λιγότερους από έξι ( 6 ) τουλάχιστον αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν, το φύλλο αγώνα 
κλείνει οριστικά και η ομάδα κηρύσσεται ελλιπής και μηδενίζεται. 

 
 5. Τα σωματεία οφείλουν να υποβάλουν γραπτώς στην ΚΟΠΕ και σε ημερομηνία που θα τους 
  υποδείξει η τελευταία, την στελέχωση των ομάδων τους ( rosters ) από την οποία θα 
                        μπορούν να επιλέγουν τους αθλητές που θα αγωνιστούν σε κάθε αγώνα.  

 
6. Η τελική επιλογή των αθλητών που θα αγωνιστούν σε κάθε αγώνα πρέπει να 

οριστικοποιείται γραπτώς το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη του ενώ σε 
περιπτώσεις μεταγραφών ( και νοουμένου ότι η μεταγραφή έχει πλήρως ολοκληρωθεί ) 
μπορεί να γίνεται προσθήκη αθλητή  στον υπό αναφορά κατάλογο το αργότερο μέχρι τις 12 
το μεσημέρι της ημέρας του αγώνα ( τοπική ώρα ). Η τελική λίστα της αποστολής της κάθε 
ομάδας θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΚΟΠΕ 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. 

 
7.       Να τηρούν και εφαρμόζουν τις πρόνοιες της περί της καταπολέμησης της βίας στα γήπεδα  

      σχετικής Νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων Προκηρύξεων. 
 
8. Σωματείο που δεν τηρεί τα πιο πάνω παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή μετά από 

σχετική αναφορά του διαιτητή, του αντίπαλου σωματείου ή της ΚΟΠΕ.   
 
20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ( ΚΟΠΕ ) 
 
 Η διοργανώτρια αρχή ( ΚΟΠΕ ) είναι υποχρεωμένη :  
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 α. Να μεριμνά για την τοποθέτηση του δικτύου και των αντένων. 
 
 β. Να διαθέτει στον σημειωτή του αγώνα φύλλα αγώνος, σημαίες εποπτών και οτιδήποτε άλλο 

 απαραίτητο για την άρτια διοργάνωση και ομαλή διεξαγωγή του αγώνα ( πινακίδες αλλαγών, 
 ηλεκτρονικό ή απλό πίνακα αποτελεσμάτων, σταντ διαιτητών κλπ.) 

 
γ.  Εξήντα ( 60 ) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα το γηπεδούχο σωματείο θα πρέπει να 

έχει ετοιμάσει την εγκατάσταση του εξοπλισμού (ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής με 
κόλλες Α4, 1USB 8GB, ένα ποντίκι), να υπάρχει δυνατό ίντερνετ (τουλάχιστο 4Μbps 
upload/2Mbps download) (στο οποίο δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στο κοινό), στο γήπεδο 
ώστε με την άφιξη των δύο σημειωτών να είναι όλα έτοιμα για την ενεργοποίηση τιου 
ηλεκτρονικού φύλλου αγώνος. Θα γίνει επίσης και χρήση του κανονικού φύλλου όπως 
γινόταν πάντα από τον βοηθό σημειωτή. 

 
 δ. Να εξασφαλίζει για τους αθλητές και διαιτητές αποδυτήρια σε καλή κατάσταση. 
 
 ε. Να εξασφαλίζει την παρουσία ικανοποιητικού αριθμού παιδιών (3) για την επαναφορά των     
  μπαλών ( ball boys / girls ) και το σκούπισμα του γηπέδου ( moppers ).   
 
 στ. Να εξασφαλίζει την αναγκαία αστυνομική δύναμη για την διασφάλιση της τάξης. 
 

 ζ. Να θέτει στην διάθεση του διαιτητή 2 καλάθια (ένα σε κάθε πλευρά) 14 τουλάχιστον 
                 επίσημες μπάλες σε καλή κατάσταση για την διεξαγωγή του αγώνα.  

 
η. Να διαθέτει έγκαιρα στη φιλοξενούμενη ομάδα (επτά) 7 τουλάχιστον επίσημες μπάλες 
            αγώνα για τις ανάγκες της προθέρμανσης της. 

 
 θ. Να μεριμνά για την διασφάλιση της τάξης. 
 

 ι. Να  εξασφαλίζει την παρουσία γιατρού ή ατόμου με πιστοποιημένες γνώσεις παροχής Α’ 
  Βοηθειών και πρόχειρου φαρμακείου.    

 
21. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 1. Η εγγραφή στη δύναμη των σωματείων της ΚΟΠΕ αθλητών που δεν είναι πολίτες της       
  Κυπριακής Δημοκρατίας επιτρέπεται.  
 
 2. Η διαδικασία εγγραφής, οι αριθμητικοί περιορισμοί και τα χρονικά περιθώρια εντός των     
  οποίων μπορούν να γίνουν οι πιο πάνω εγγραφές, ρυθμίζονται με διατάξεις των σχετικών 
  Κανονισμών. 
 
 3. Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου των οποίων έστω και ένας των γονέων τους είναι μόνιμος κάτοικος 
  και πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, λογίζονται πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
  εκτός αν οι ίδιοι έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ( συμμετοχή σε ξένη Εθνική ομάδα κλπ )     
  επιλέξει άλλη υπηκοότητα. 

 
22. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 Η χρησιμοποίηση από τα σωματεία της ΚΟΠΕ αθλητών οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Κυπριακής 
 Δημοκρατίας επιτρέπεται και ρυθμίζεται από τα πιο κάτω :    
   
 α. Σε κάθε αγώνα κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώνει στο φύλλο αγώνα τον αριθμό των     
  αθλητών που αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα και οι οποίοι είτε έχουν την πρώτη εγγραφή 
  τους στην ΚΟΠΕ και έχουν πάρει τη θεμελιώδη εκπαίδευσή τους στην Κύπρο ( όπως αυτή 
  καθορίζεται στους παρόντες ) είτε είναι κάτοχοι διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας       
  ( εκτός των ατόμων που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 πιο κάτω ).  
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  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΡΩΝ Η ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 14 αθλητές 11 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 13 αθλητές  10 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 12 αθλητές 9 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 11 αθλητές  8 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 10 αθλητές 7 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν   9 ή και λιγότεροι αθλητές  6 

 
 β. Στους πιο πάνω αθλητές μπορεί να περιλαμβάνεται και ένας αθλητής πολίτης της             
  Κυπριακής Δημοκρατίας που έχει αποκτήσει την ιδιότητα αυτή με απόφαση αρμόδιου       
  σώματος ( Κυπριοποιημένος αθλητής ), ο οποίος έχει μεταγραφεί από ξένη Ομοσπονδία  
  στην ΚΟΠΕ η οποία λογίζεται πλέον ως η Ομοσπονδία προέλευσής του ( Federation of    
  Origin ) μετά από σχετική απόφαση της FIVB και ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής 
  στις Εθνικές μας ομάδες εκτός των ΑΜΚΕ. 
 
 γ. Θεμελιώδης εκπαίδευση κάποιου αθλητή θεωρείται η εγγραφή του σε σωματείο της ΚΟΠΕ 
  και η συμμετοχή του για τρία τουλάχιστον συνεχόμενα χρόνια σε επίσημα πρωταθλήματα 
  της Ομοσπονδίας αρχής γενομένης από την κατηγορία παίδων / κορασίδων ( ή όπως       
  αλλιώς ήθελε ονομαστεί ) ή μικρότερη. 
 
 δ.    Ομάδα που παραβαίνει τα πιο πάνω υποπίπτει σε παράπτωμα και παραπέμπεται στη      
  Δικαστική Επιτροπή η οποία μπορεί να επιβάλει ποινή μέχρι αποκλεισμού από επόμενες 
  διοργανώσεις της ΚΟΠΕ.  
 
23. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ 
 

α. Το παράβολο κατάθεσης ένστασης είναι € 100,00 ενώ επί των αποφάσεων της Δικαστικής 
Επιτροπής για τις ενστάσεις επιτρέπεται έφεση στην ΑΔΕΑ. Οι περιπτώσεις για τις οποίες 
επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων και ο τρόπος που αυτές θα πρέπει να γίνονται 
αναφέρεται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο των οικείων Κανονισμών. 

 
 β. Η πρόθεση για υποβολή ένστασης σε περίπτωση που μια ομάδα κρίνει ότι υπήρξε κακή   
  εφαρμογή ή σοβαρή παράβαση των Επίσημων Κανονισμών Πετοσφαίρισης, δηλώνεται από 
  τον αρχηγό της στο διαιτητή τη στιγμή της ισχυριζόμενης παράβασης και αναγράφεται στο 
  φύλλο αγώνα στο τέλος του παιχνιδιού.  
 
24.      ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ   

 
  α. Για να δικαιούται κάποιος αθλητής να λάβει μέρος σε αγώνα ( αναγραφή στο φύλλο αγώνα ή 
  και συμμετοχή σ’ αυτόν ) πρέπει να παρουσιάσει πριν την έναρξή του το πρωτότυπο Δελτίο 
  Υγείας που εκδίδεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών ( ΑΣΥΑ ) του ΚΟΑ ή άλλη 
  εγκεκριμένη από την ΚΟΠΕ Bεβαίωση ( ατομική ή ομαδική ) με την οποία πιστοποιείται η 
  ύπαρξη υπέρ του αθλητή έγκυρου Δελτίου Υγείας. 
 

 β. Το Δελτίο Υγείας ή η Βεβαίωση πρέπει να παρουσιάζονται στην γραμματεία του αγώνα πριν 
  την έναρξή του ενώ αθλητής ο οποίος δεν προσκομίζει είτε Δελτίο Υγείας είτε Βεβαίωση    
  αποκλείεται του αγώνα, απαγορεύεται η αναγραφή του στο φύλλο αγώνα και πιθανή         
  συμμετοχή του σε αυτόν είναι αντικανονική. 
 
25. SAFE PASS  
 

α. Για να δικαιούται κάποιος αθλητής ή μέλος της αποστολής να λάβει μέρος σε αγώνα ( 
αναγραφή στο φύλλο αγώνα ή και συμμετοχή σ’ αυτόν ) πρέπει να παρουσιάσει πριν την 
έναρξή του το safe pass. 
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β. Ο αρχηγός αποστολής (τιμ μάνατζερ) κάθε ομάδας υποχρεούνται να παρουσιάσει στον 
παρατηρητή αγώνα όλα τα safe pass της αποστολής της ομάδας του. Σε περίπτωση που 
υπάρξει άτομο που δεν παρουσιάζει safe pass, o παρατηρητής ενημερώνει τον πρώτο 
διαιτητή ο οποίος δεν θα ξεκινήσει αγώνα μέχρις ότου αποχωρήσει ΑΜΕΣΑ από τον 
αγωνιστικό χώρο το άτομο που δεν έχει safe pass. Αν το εν λόγω άτομο δεν αποχωρήσει, 
τότε ο πρώτος διαιτητής συμπληρώνει το φύλλο αγώνος και ο αγώνας παραπέμπεται στην 
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ. 

 
 
26. EΛΕΓΧΟΣ DOPING – ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ  
 
 α. Η χρήση σε αθλητή ή η λήψη από αυτόν κάθε ουσίας που μπορεί να επιφέρει τεχνητή       
  μεταβολή της φυσικής ή και αγωνιστικής του ικανότητας ( ντόπινγκ ), και η χρήση κάθε      
  μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης απαγορεύονται αυστηρά.  
 
 β. Ο έλεγχος θα γίνεται από τις αρμόδιες κατά τα πιο πάνω αρχές με την συνεργασία της      
  ΚΟΠΕ ενώ οι  αποφάσεις των Αρμοδίων Αρχών ( Εθνική Επιτροπή Αντί Doping, Πειθαρχικό 
  Συμβούλιο, Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ) είναι δεσμευτικές για την Ομοσπονδία, 
  τα σωματεία και τους  αθλητές τους. 
 
27. ΓΕΝΙΚΑ 
 

α. Δεν επιτρέπεται καμιά μεταβολή των όρων της προκήρυξης μετά την έναρξη της  
διοργάνωσης.  

 
 β. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί και το Καταστατικό της ΚΟΠΕ, οι Διεθνείς Κανονισμοί και οι 

Διεθνείς Κανονισμοί Παιδιάς συμπληρώνουν ή και ρυθμίζουν οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν 
αναφέρεται στην παρούσα και το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή και απρόσκοπτη 
διεξαγωγή της  διοργάνωσης. 

 
γ. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω των προνοιών 

των πιο πάνω, αρμόδιο να αποφασίσει τελεσίδικα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ. 
 
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ 
               

 
                                                                   

           
 
Δρ. Μιχάλης Κρασιάς        Σάββας Χριστοδούλου   

            Πρόεδρος                              Γενικός Γραμματέας 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ειδική προκήρυξη αγώνων SUPER CUP αντρών και γυναικών 2021 – 2022 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2021 – 2022   
 

 Α΄ Κατηγορία Β΄ Κατηγορία  Αναπτυξιακές διοργαν. 

Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες U 18 U 16 / U 14 

A’ Διαιτητής 115 80 60 50 35 25 

B’ Διαιτητής  115 80 60 50 35 25 

Επόπτης  50 40     

Σημειωτής 40 30 30 30 25 20 

Β. Σημειωτής 35 30     

ΣΥΝΟΛΟ € 405 300 150 130 95 70 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2021 – 2022  

 

 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 
Km 

 
ΠΟΣΟ 

€ 

 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 
Km 

 
ΠΟΣΟ 

€ 

Λευκωσία – Λάρνακα 90 21,00 Λάρνακα – Παραλίμνι 86 20,00 

Λευκωσία – Λεμεσός 166 39,00 Λάρνακα – Δερύνεια 80 19,00 

Λευκωσία – Πάφος 300 72,00 Λάρνακα – Αυγόρου 56 13,00 

Λευκωσία – Δάλι 43 10,00 Λάρνακα – Φρέναρος 70 16,00 

Λευκωσία – Κοκκινοτριμιθιά   38 9,00 Λάρνακα – Πύλα 26 6,00 

Λεμεσός – Πάφος 136 32,00 Λάρνακα – Δάλι 48 11,00 

Λεμεσός – Λάρνακα 132 31,00 Λάρνακα – Λατσιά 74 17,00 

Πάφος – Πολέμι  36 6,00 Αυγόρου – Παραλίμνι 30 7,00 
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